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Revisorer under det gångna året var Nils Doverhög (sammankallande) och Gunnar
Axelsson. Revisorssuppleant var Elsa Hallbäck.

Valberedningen utgjordes av Ulf T Carlsson (sammankallande), Birger Ahlstrand och
Thord Qvick.

Årets Iänsstämma var i Karlstad den L2 april. Björn, Christina och Bengt deltog från
Sällskapet.

Är 2013 var antalet medlemmar i Naturskyddsföreningen 419, varav 250 var fullbetalande
och 159 familjemedlemmar. Enbart lokalt medlemskap i Sällskapet för Naturskydd har
tecknats av 35 medlemmar.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12st protokollförda sammanträden: 17 /3
(årsmöte), 31/3 (konstituerande möte), !4/4,5/5,216, LLl9, U9,29/9, 171L1',81L,2611'
och L1.12.

Arbetsområden under året har varit:
o Programverksamheten.
o Yttranden i olika naturvårdsfrågor.
o Deltagande iträffar och kampanjer.
o Sällskapets hemsida.

VrnrsaM H ETSBERÄTTELSE FöR 2OL4.

Föreningen har avslutat sitt 80:e verksamhetsår, det 27:e som krets av
Naturskyddsföreningen, och får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år
20L4.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
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Programverksamheten.

i* 2OL4 innefattade 12 olika programpunkter.

Den27 januari inleddes 2OL4ärs programverksamhet med Urban Kihlströms
reseberättelse från Sydatlanten och Antarktiska halvön. 60 åhörare.

Den l-7 februari var rubriken "Vänerns stränder växer igen". Jenny Sander LST berättade
om Life-projektet "röjning av fågelskär". Martin Sandmark informerade om arter som
hotas av igenväxningen. Bengt Brunsell tog upp Vänerns reglering och förslaget om ny
naturanpassad regleringsstrategi. Programpunkten drog 70 intresserade åhörare.

Årsmöte hölls den 17 mars. Före årsmötesförhandlingarna information om
Riksföreningen, naturkontakt och hemsidan.

Den 4 maj inföll det årliga arrangemanget Kilsvikens dag/Fågelskådningens dag, som
arrangeras av Naturskyddsföreningen i Gullspång och X:ets Kilsvikenfond.

Den 5 junifirade vi Naturnatta på Kummelön. Johan Bohlin från Länsstyrelsen berättade
om naturreservat och värdefull natur. Tipsfrågor, fågelskådning, Sörgårdens Gårdsbutik
serverade närproducerad mat, musikunderhållning av Magnus Lindgård och Jan Persson
lockade ca 50 personer.

Den 10 augusti slog vi ängen på Sibberön för LL:e gången. Martin Sandmark, Vänervård,
visade och berättade hur en äng sköts och lie hanteras. Gunnar Lagerkvist LST deltog och
berättade om Vänerreservatet och skötselprogrammet Värna-vårda-visa. Bengt Brunsell
höll en historisk tillbakablick om Sibberön. Endast 14 personer deltog.

Den 30 augusti åkte ett gäng "gubba/' ut och röjde buskar på ett fågelskär vid
Ramholmen, som föreningen åtagit sig att vara fadder till, i Life-projektet" röjning av
fågelskärs" anda.

Den 6 och 7 september skedde insamling av svamp och förberedelse av den årliga
svamputställningen vid Hembygdsgården. Som vanligt var utställningen välbesök.

Den 6 oktober var upptaktsmöte för studiecirkel om miljömålen levande skogar, levande
sjöar och vattendrag. Matilda Elgerud LST berättade om vattendirektivet och Stefan
Johansson om kommunens skogsbruksplan. Ca 15 personer deltog.

Den 14 oktober eldades riset efter röjningen av fågelskäret vid Ramholmen.

Den 3 november hade vi en mycket intressant kväll därTobias Wiberg-Steen berättade
om gruvdrift och dess miljöpåverkan i Sverige och världen.

Den 24 november föredrag av fotograf och författare till boken "Nordens längsta
vattendrag" som drog publikrekord på över 70 personer.
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Yttrande har lämnats iföljande ärende:
Programsamråd för ny stadspark på Svinvallen.

Skrivelser.
Hur förlöper projektet vattenvård? Vi ställde fråga till kommunen 20L4-02-09, eftersom vi
inte fått svar på den frågan vi ställde i oktober 20L3, där vi önskade få en redovisning av
vad projektet mynnar ut i för konkreta åtgärder.

lnför valet 2074 glorde vi en skrivelse till samtliga politiska partier i Kristinehamn. Vi ville
att väljarna skulle få besked om vilka miljö- och naturvårdsfrågor partierna skulle lyfta
fram och vilka åtgärder de tänkte ta för att nå framgång i dessa frågor. Vi ställde även nio
konkreta frågor. Svar gavs av samtliga partier utom KDS och Sverigedemokraterna,

Deltagande iträffar.

Björn och Bengt deltog i ett möte om skärgårdsutveckling 28 april. Turistchef Mats
Öhman bjöd in föreningar, organisationer och företag till mötet.

Österviksdae.
3 maj deltog vi vid familjedag vid stadsbondgården med flora och fågelvandring.

Ekumenisk gökotta
Sällskapet representerades av Björn, Birger och Lars-Peter vid en ekumenisk gökotta vid
Nötön den 29 maj, där Birger Ahlstrand guidade och berättade om naturreservatet Nötön
och Lars-Peter Jansson berättade om göken.

Demokratidae.
Christina representerade Naturskyddsföreningen vid en temadag " Ung i Kristinehamn och
i världen" 5 maj på Presterudsgymnasiet.

Vänerns dag.
7 juni medverkade vi i Karlstad med föredrag, Bengt, och utställning med temat - Vad vill
N aturskyddsföreningen med Vänern ?

Hon ungsfestivalen.
30 augusti medverkade vi med information om ekologisk trädgård, hållbara matvanor och
tipsfrågor; samt en mini svamputställning.

Höstkonferens.
7 nov Maria Jebsen deltog i riks höstkonferens med temat "Rädd eller förberedd? - så

ska par skolan hand Iingskraft och framtidstro".
I samband med höstkonferensen ordnas också olika nätverksträffar.
Bengt deltog i vattenrådets träff där han informerade om igenväxning och reglering av
Vänern.
Christina deltog i en träff om "skogen i skolan" och "Mer friluftsliv i skolan".
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På Sällskapets hemsida presenteras vår verksamhet och annat med anknytning till
Sällskapet och Kristinehamns natur. http://kristinehamn.naturskyddsforeningen.se/

Sällskapets ekonomiska utveckling och ställning framgår av bifogad resultat- och balans-
räkning.

När styrelsen nu stätler sina platser tillförfogande, sker detta i förhoppningen
att föreningen skall arbeta vidare med att skydda naturen i Kristinehamns
kommun och öka intresset och förståelsen för naturen och dess värden, samt
öka miljömedvetenheten och inspirera till en hållbar livsstil.

Kristinehamn den 2 mars 2015.
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Maria fUelin, sekreterare.

Björn Broqvist, ordför Christina Brunsell, vice ordförande.

sekreterare.

Johan Nilsson, suppleant.
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;;;;;,.Bengt Brunsell, kassör.

Kristina Nilsson, ledamot.


